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 المهندسٌن نقٌب ٌدالس من تقدٌم كلمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 النبراوي طارق المهندس
 

 فضلا مستقبللو المعماري الهندسً المنتج جودة اجل من المسابقات

 والعمرانً المعماري والمهندس عامة بصفة للمهندس االجتماعٌة المسإولٌة ان

 كبٌر االجتماعً وواجبة االمة وعمران الوطن عمارة فً تكمن خاصة بصفة

 وجودة االفضل للمسقبل الهندسً المنتج جودة تحسٌن اهمٌة بقوة نإٌد ولذا

 نقابة فً علٌنا وكان ، جمٌعا لنا الحٌاة جودة اجل من والعمران العمارة

 هنا ونإكد ، الحٌاة اتتطور لمواكبة الهندسٌة اللوائح تطوٌر اولوٌة المهندسٌن

 كافضل والتخطٌطٌة المعمارٌة المسابقات تنظٌم لوائح لتطبٌق الكبٌر دعمنا

 المهندسٌن اجٌال شباب تمكٌنلو والمشروعات االفكار افضل الختٌار وسٌلة

 لتحقٌق والتخطٌطً المعماريو الهندسً منتجال جودة فً للمشاركة المعمارٌٌن

 . هللا باذن المحروسة مصر بلدنا فً افضل مستقبل

 ،،، التوفٌق ولً وهللا

 النبراوي طارق / م المهندسٌن نقٌب
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  األساسٌة لمبادئل المرجعٌة المذكرة

 والتخطٌطٌة والتصمٌمٌة المعمارٌة المسابقات تنظٌم الئحةل *

 أنواعها بكافة المناطق وتخطٌط ، والحضري العمرانً والتصمٌم ، المعمارٌة المشروعات مجاالت لكافة 

 ومسابقات ، الداخلٌة العمارة هندسة وتصمٌمات ؛ المواقع وتنسٌق ، المدن وتخطٌط ، القرى وتخطٌط ،

 ، التؤهٌل إعادة ومشروعات ، المعماري التراث ومشروعات ، المعماري واإلبداع الهندسً االبتكار

 العمارة فروع صاتتخص وكافة العمرانً التخطٌط أو المعمارٌة بالهندسة المتعلقة األفكار ومسابقات

 (D 2016 7 رقم مراجعة نسخة ) *          . والعمران
 

 المعمارٌة الهندسة مهنة مزاولة الئحة من الثالث الباب لتعدٌل التفسٌرٌة 1977 عام مذكرة مراجعة : أوالا 
 للمشروعات المسابقات الئحة وتعدٌل لتطوٌر الُمشكلة الخاصة اللجنة من المقدم والمسابقات األتعاب وتقدٌر

 توفٌق د.ما. )إعداد المهندسٌن لنقابة العمومٌة الجمعٌة اجتماع فً المعتمدة ، والقرى المدن وتخطٌط المعمارٌة
 باإلطالع وتم  - 9561 لها الٌونسكو بقواعد مسترشدا بإعدادها قام والت٨٧١١ً / ٣ /٨١ بتارٌخ الجواد( عبد

 : التالٌة واللوائح القوانٌن مع علٌها

  .٨٧١١ / ١ / ٥٢ فً صادر .1974 لسنة 66 رقم )الحالً( المهندسٌن نقابة قانون .1

 العمومٌة الجمعٌة اجتماع فً الداخلً النظام على المصرٌة المهندسٌن لنقابة العمومٌة الجمعٌة واعتماد موافقة .2
  .٨٧١٢ / ٣ / ٨٥  بتارٌخ

 بالوقائع ونشره المهندسٌن لنقابة الداخلً النظام إصدار بشؤن 1975 لسنة 2133 رقم الوزاري القرار .3
  .٨٧١٢ / ١ / ٥١ الموافق ٨٣٧٢ رجب ٥١ فً الرسمٌة

 ونشر المهندسٌن لنقابة الداخلً النظام مواد بعض تعدٌل بشؤن 1976 لسنة 12672 رقم الوزاري القرار .4
  .٨٧١٣  عام فً الرسمٌة بالوقائع

 لنقابة العمومٌة الجمعٌة من المعتمدة والمسابقات األتعاب وتقدٌر المعمارٌة الهندسة مزاولة تنظٌم الئحة .5
 المعمارٌة للمشروعات المسابقات الئحة منها الثالث الباب فً تتضمنو ٨٧١١ / ٣ / ٨١ فً المهندسٌن
 – والتخطٌطٌة المعمارٌة للمشروعات المسابقات الئحةل التفسٌرٌة المذكرة وتشمل والقرى المدن وتخطٌط
 والنظام – الدولٌة المسابقات لتنظٌم الخاصة والقواعد – المحلٌة المسابقات وتنظٌم بإقامة الخاصة والقواعد
  ج.م.ع. فً للمسابقات األساسً

 الئحة عدٌلوت بتطوٌر توصً التً ٥٣٨٢ / ٨ / ٣٣ فً المعمارٌة للشعبة العمومٌة الجمعٌة توصٌات .6
 المعاصرة االحتٌاجات مع ٌتوافق بما ٨٧١١ عام من الصادرة والقرى المدن وتخطٌط المعمارٌة المسابقات
 ٥١ فً المعتمدة )الٌونسكو( والعلوم والثقافة للتربٌة المتحدة األمم منظمة من الدولٌة القواعد مع وٌتوافق
  .٨٧١١ عام نوفمبر

 على المبدأ حٌث من باإلجماع بالموافقة ٥٣٨٣ / ٨ / ٣٣ فً لمعمارٌةا للشعبة العمومٌة الجمعٌة توصٌات .7
 النجا أبو سامً هللا سٌف  / االستشاري المعماري المهندس المعمارٌة الشعبة عضو من المقدم االقتراح
 على للعرض المعمارٌة المسابقات لجنة وأقرته المصرٌٌن المعمارٌٌن المهندسٌن جمعٌة رئٌس وبصفته
 والتصمٌمٌة المعمارٌة المسابقات تنظٌم الئحة بمشروع اقتراح))*  بعنوان المعمارٌة للشعبة العمومٌة الجمعٌة

 المناطق وتخطٌط والحضري، العمرانً والتصمٌم المعمارٌة، المشروعات مجاالت لكافة والتخطٌطٌة
 واالبتكار الداخلٌة، ةالعمار هندسة وتصمٌمات المواقع؛ وتنسٌق المدن، وتخطٌط القرى، وتخطٌط بانواعها،
 األفكار ومسابقات التؤهٌل، إعادة ومشروعات المعماري، التراث ومشروعات المعماري، واإلبداع الهندسً

 ن((والعمرا العمارة فروع تخصصات وكافة العمرانً التخطٌط أو المعمارٌة بالهندسة متعلقة مجاالت أي فً

 للمسابقات الدولٌة القواعد ومع ناحٌة من والتخطٌط ةالعمار مشروعات وتنوع تطور مع الالئحة لتتوافق
 مفوضة لجنة بتشكٌل العمومٌة الجمعٌة قرار أٌضاو ؛ أخري ناحٌة من المدن وتخطٌط والتخطٌطٌة المعمارٌة
 المعمارٌة المسابقات تنظٌم الئحة بمشروع واالقتراح اإلٌضاحٌة للمذكرة النهائٌة اللغوٌة الصٌاغة لمراجعة

 تسمح مبكرة مواعٌد فً النهائٌة الصٌاغة إنهاء مراعاة مع مادة 55 شاملة بانواعها والتخطٌطٌة والتصمٌمٌة
 ٌوم دسٌنالمهن العامة للنقابة العمومٌة الجمعٌة أعضاء على ولنشرها للنقابة االعلً المجلس من باعتمادها
 .2016 مارس 6  ٌوم هللا بجمد تم الذي انعقادها

  : ٧٧١١ المدن وتخطٌط المعمارٌة المسابقات مجال فً المرجعٌة الوثائق أهم : ثانٌاا 

  : كالتالً حصرها أمكن المجال بهذا المرتبطة المرجعٌة والوثائق األساسً والنظام القانون على باإلطالع بعد

 عامة أحكام األول الفصل – التاسع الباب فً وٌتضمن المهندسٌن نقابة بشؤن 1974 لسنة 66 رقم القانون .1
 للنقابة العمومٌة الجمعٌة موافقة بعد الري وزٌر من بقرار للنقابة الداخلً النظام )ٌصدر : 94 مادة –

 بتسٌٌر المتعلقة الداخلٌة المسائل من ذلك وغٌر،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، الخ النظام هذا ٌتضمن أن وٌجب
  .٨٧١١ / ١ /٥٢ فً .والصادر (لنشاطها وممارستها وفروعها النقابة شئون

 فً للشعبة العمومٌة الجمعٌة من المعتمدة والمسابقات األتعاب وتقدٌر المعمارٌة الهندسة مهنة مزاولة الئحة .2
 الباب فً منوتتض1977 / 3 / 18 فً المهندسٌن لنقابة العمومٌة الجمعٌة من اعتمادها تم 1977 ٌناٌر
 التفسٌرٌة المذكرة وداخلها والقرى المدن وتخطٌط المعمارٌة للمشروعات المسابقات الئحة فٌها الثالث
 المسابقات وتنظٌم بإقامة الخاصة القواعد– والقرى المدن وتخطٌط المعمارٌة للمشروعات المسابقات لالئحة
 ج.م.ع. فً للمسابقات األساسً لنظاما – الدولٌة المسابقات لتنظٌم الخاصة القواعد – المحلٌة

 العام المإتمر أقرها والتً المدن وتخطٌط المعمارٌة للهندسة الدولٌة المسابقات بشؤن المعدلة التوصٌات .3
 نوفمبر 27 )بارٌس العشرٌن الدورة فً المعتمدة UNESCO والثقافة والعلم للتربٌة المتحدة األمم لمنظمة
  . بقراراتها وملتزمة بالٌونسكو عضوا مصر بان علما مادة( وخمسون )واحد ابهو رفقةالم والئحته (1978

 المفسرة المدن وتخطٌط المعمارٌة الهندسة فً الدولٌة للمسابقات UIA للمعمارٌٌن الدولً االتحاد الئحة .4
 اللجنة من تطبٌقً تحدٌث أخر فً والصادرة UNESCOREGULATIONS الٌونسكو لقواعد والمتممة
 الدولً لالتحاد العمومٌة الجمعٌة واعتمادUIA/ICC للمعمارٌٌن الدولً االتحاد فً الدولٌة للمسابقات الدائمة

 .2014 عام فً

  : الالئحً والتطوٌر التعدٌالت مالمح أهم : ثالثاا 

 المشروعات مجاالت فٌها تغٌرت عاما   40 حوال1977ً عام منذ القدٌمة للوائح المستفٌضة اتالدراس بعد       
 والمستجدة الملحة االحتٌاجات فً النظر وبعد ، أجمع والعالم مصر فً كثٌرا   العمرانً والتخطٌط المعمارٌة

 للتربٌة المتحدة األمم منظمة قواعد مثل األساسٌة المرجعٌة الوثائق لمجموعة وبالرجوع  ، العمرانً الواقع على
 التعدٌالت لمالمح الوصول أمكن قد UIA للمعمارٌٌن الدولً االتحاد من أو UNESCO والعلوم والثقافة

 التالً: النحو على الالئحً والتطوٌر

 المهنة مزاولة لوائح مع ٌتكامل هام جزء والتخطٌطٌة المعمارٌة المشروعات مسابقات الئحة أن على التؤكٌد .1
  المعمارٌة.

 متكاملة كاملة بؤبوابها المهنة مزاولة تنظٌم لوائح أركان استكمال وٌجب كل من جزء هً المسابقات الئحة .2
 المعمارٌة المشروعات مسابقات تنظٌم حسن ان نإكد كما الهندسً المنتج بجودة االرتقاء فً الفائدة لتعم

 والمعماري الهندسً المنتج فً جودة اعلً على للحصول ممتازةال طرٌقةال هً والتخطٌطٌة والتصمٌمٌة
 والمصممٌن المعمارٌٌن المهندسٌن اكفؤ علً خاللها من والتعرف المبتكرة والحلول والتخطٌطً والتصمٌمً

 تخطٌطٌة أو معمارٌة هندسٌة ودراسات عالٌة بنوعٌة حدٌثة مبتكرة مشروعات لمباشرة المخططٌنو
 . والتطور صرالع لمواكبة
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 العنوان ٌقترح ؛ اومجاالته العمرانً والتخطٌط والعمارة الهندسة مشروعات فً والتنوع التطور لمالحقة .3
 والتصمٌم المعمارٌة المشروعات لكافة والتخطٌطٌة والتصمٌمٌة المعمارٌة المسابقات تنظٌم "الئحة الشامل؛
 العمارة تصمٌمات وهندسة المواقع وتنسٌق المدن وتخطٌط القرى وتخطٌط الحضري والتصمٌم العمرانً
 بالهندسة المتعلقة األفكار مسابقات وكافة ، المعماري واإلبداع الهندسً االبتكار ومسابقات الداخلٌة

 ". والعمران العمارة فروع أو العمرانً والتخطٌط المعمارٌة

 المسابقات قواعد شؤن فً UNESCO  والعلوم والثقافة للتربٌة المتحدة األمم منظمة بمبادئ االلتزام ٌجب .4
 الدولٌة المسابقات فً وخاصة المعتمدة األساسٌة والمبادئ بالتعرٌفات وااللتزام المدن وتخطٌط المعمارٌة
  والمحلٌة. القومٌة المسابقات فً أمكن كلما بها واالسترشاد واإلقلٌمٌة

 على المسابقات تنظٌم عند UIA/ICC الدولً االتحاد فً المعمارٌة للمسابقات الدولٌة للجنة الرجوع ٌجب .5
  المرجعٌة. الشروط وكراسة التحكٌم وترشٌح التنظٌم إجراءات فً والمعاونة واإلقلٌمً الدولً المستوى

 المعمارٌٌن المهندسٌن جمعٌةل وممثلً العمارة شعبةل ممثلً من مشتركة موحدة علٌا لجنة تؤسٌس أهمٌة .6
 للمنظمٌن ثابتة مرجعٌة كلجنة والتخطٌطٌة والتصمٌمٌة ٌةالمعمار لمسابقاتا لتنظٌم العلٌا اللجنة لتصبح

 مصر فً بؤنواعها المعمارٌة المسابقات وتنظٌم وإعداد التحضٌر إجراءات فً معاونتهمل المروجة الجهاتو
 لتكون للمسابقة المرجعٌة الشروط كراسات واعتماد التحكٌم لجنة أعضاء وترشٌح اإلعداد فً للمعاونة
 بانواعها. والتخطٌطٌة المعمارٌة للمسابقات العالمٌة والمعاٌٌر األساسٌة دئالمبا مع متوافقة

 أعضاء (سبعة ) من )تشكل ؛ بانواعها والتخطٌطٌة والتصمٌمٌة المعمارٌة لمسابقاتا لتنظٌم العلٌا اللجنة .7
 وترشحهم مإهلٌن خبراء )ثالثة( و ، بالنقابة العمارة شعبة وترشحهم مإهلٌن خبراء ثالثة() منهم أساسٌٌن
 إعداد فً الخبراء المإهلٌن هإالء بٌن من )الرئٌس( وٌختار ، المصرٌٌن المعمارٌٌن المهندسٌن جمعٌة
 من الثلثً التجدٌد وٌتم ، القومً وا الدولً المستوي على والتخطٌطٌة المعمارٌة المسابقات وتحكٌم وتنظٌم
 وحفظ لالتصاالت والسكرتارٌة العامة األمانة مقر وٌكون ( ٌنعام كل دورٌا الثلث والجمعٌة الشعبة ممثلً

 . المصرٌة المهندسٌن بنقابة المعمارٌة الشعبةمقر فً اللجنة العمال والمستندات األوراق

 )Principles Main(  : المعمارٌة المسابقات لتنظٌم األساسٌة المبادئ : رابعاا 

  : (Scopes) المعمارٌة المسابقات مجاالت (1

  .Projects Architectural المعمارٌة المشروعات .1

  .Design Urban والحضاري العمرانً التصمٌم .2

  . Planning Urban بانواعها المناطق تخطٌط .3

  .Planning Rural  القرى تخطٌط .4

  .Planning Town المدن تخطٌط .5

  . gsapacsdnaL المواقع تنسٌق .6

  .Design Architecture Interior الداخلٌة العمارة تصمٌمات .7

  .Creation Architectural & Innovation المعماري واإلبداع االبتكار .8

 .Projects Heritage Architectural  المعماري التراث مشروعات .9

  .Projects Rehabilitation & Reuse التؤهٌل إعادة مشروعات .10

Architecture to Related Scopes Any & العمرانً والتخطٌط بالعمارة متعلقة مجاالت أي .11

.  planning Urban.  

Architecture Related Competitions Ideas العمران أو بالعمارة المتعلقة األفكار مسابقات .12

Planning. or 

  : (Definitions) تعرٌفات (2
 للدولة القارة خارج دولة أكثر من مخططون أو معمارٌون فٌها ٌشترك التً : الدولٌة المسابقات .1

  .Competition International  المنظمة
 للدولة القارة داخل دولة من أكثر من مخططون أو معمارٌون فٌها ٌشترك التً: اإلقلٌمٌة المسابقات .2

  .Competition Regional  المنظمة
 الهٌئة دولة داخل مكان أي من مخططون أو معمارٌون فٌها ٌشترك التً تعنً : القومٌة المسابقات .3

  .Competition National المنظمة
 الهٌئة دولة داخل محدد مكان من مخططون أو معمارٌون فٌها ٌشترك التً تعنً : المحلٌة المسابقات .4

  . gacsLCompetition المنظمة
 للهٌئة الجغرافً النطاق فً المخططٌن أو المعمارٌٌن جمٌع لها ٌدعى التً تعنً : المفتوحة المسابقات .5

  .Competition Open المنظمة

 على بناء المخططٌن أو المصممٌن أو المعمارٌٌن من مجموعة لها ٌدعى التً تعنً : المحدودة المسابقات .6
  مسبقة. واختٌارات وخبرات مإهالت

  منهما. خلٌط أو "Projects" مشروعات أو "Ideas" أفكار مسابقة نتكو أن ٌمكن : المسابقات أنواع .7

 Stages "Two"  : مرحلتٌن أو واحدة مرحلة من تكون أن ٌمكن : المسابقات مراحل .8

 "Stage One" or  

 عام لوزان فً ومشهر العالم فً المعمارٌة المنظمات لجمٌع اتحاد هو UIA للمعمارٌٌن الدولً االتحاد .9
 وفً للمعمارٌٌن دولٌة كهٌئة UN المتحدة األمم فً ومعتمد بفرنسا بارٌس فً الرئٌس ومقره 1948
 قواعد إطار فً المدن وتخطٌط المعمارٌة المسابقات لتنظٌم المرجعٌة الجهة بصفته الٌونسكو هٌئة

  .REGULATIONS UNESCO الٌونسكو

 لالتحاد المإسس العضو وهً )SEA 1917( عام تؤسست المصرٌٌن المعمارٌٌن المهندسٌن جمعٌة .10
 فً للمعمارٌٌن الدولً لالتحاد المعماري المصري القسم وتعتبر (1948 عام UIA) للمعمارٌٌن الدولً
 للمسابقات دائمة لجنة وبها المصرٌة المهندسٌن نقابة فً ٌةالمعمار للشعبة العلمً والجناح مصر

  . ٨٧٢٣ عام منذ المعمارٌة

 والمخططٌن المعمارٌٌن المهندسٌن لكافة المركزي للقٌد الرسمً المرجع وهً المعمارٌة الشعبة .11
 المهندسٌن نقابة من المعتمدة المصرٌة الجامعات فً والتخطٌطٌة المعمارٌة األقسام خرٌجً العمرانٌٌن
  . ٨٧١٣ عام منذ والمنشؤة

 بمراجعة المختصة وهً ٨٧١١ عام منذ منشؤة (UIA/ICC) المعمارٌة للمسابقات الدولٌة نةاللج .12
 الدائمة اللجان أهم من وهً العالم فً بؤنواعها المدن طوتخطٌ المعمارٌة المسابقات تنظٌمو إجراءات
  . AIU الدولً باالتحاد

 بمراجعة المختصة الجهة هً والتخطٌطٌة والتصمٌمٌة المعمارٌة للمسابقات المشتركة العلٌا اللجنة .13
  ع. م. ج. داخل مصرل بؤنواعها والتخطٌطٌة لتصمٌمٌةوا المعمارٌة المسابقات كافة تنظٌم إجراءات

  : (Competitions of Organization(  وأنواعها بمستوٌاتها المسابقات تنظٌم (3

 والقٌاسً الجغرافً النطاق تحدٌد (Scope) المسابقة مجال تحدٌد ٌشمل أن ٌجب المسابقة إعالن .1
 أ، أفكار أو محدودة أو )مفتوحة المسابقة نوعٌة وتحدٌد محلً( أو قومً أو إقلٌمً أو )دولً للدعوة

 التحكٌم لجنة أعضاء بٌان وضحمو ، (التعرٌفات) فقرة فً جاء كما مرحلتٌن( أم )مرحلة أو مشروعات
 تسلٌم ومواعٌد والتقدٌم التسجٌل ومواعٌد وعددها الكلٌة الجوائز قٌمة وكذا اإلعالن فً المهنٌة وصفتهم

 والتصمٌمات. المطلوبات

 بصفتها المصرٌٌن المعمارٌٌن جمعٌة مع والتعاون اللجوء ٌجب البداٌة من الدولٌة المسابقات حالة فً .2
 معها والتنسٌق ( Section Egyptian UIA) مصر فً الدولً لالتحاد المصري المعماري القسم

 لمراجعة AIU للمعمارٌٌن الدولً االتحاد رعاٌة تحت المسابقة وضعب موافقةوال االعتماد على للحصول
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 المسابقات مجال فً  REGULATIONS UNESCO  الٌونسكو قواعد واشتراطات الدولٌة اللوائح تطبٌق
  المدن. وتخطٌط المعمارٌة للهندسة الدولٌة

 خالل من (AUA) للمعمارٌٌن أفرٌقٌا اتحاد مع التنسٌق ٌجوز )بؤفرٌقٌا( اإلقلٌمٌة المسابقات حالة فً .3
AUA  للمعمارٌٌن أفرٌقٌا التحاد الممثل المصري القسم أٌضا بصفتها المصرٌٌن المعمارٌٌن جمعٌة

Section Egyptian.  

 التحضٌر بداٌة منذ مصر فً الجهات جمٌع على ٌجب مصر فً المحلٌة أو القومٌة المسابقات حالة فً .4
 مخططٌن أو معمارٌٌن أو مهندسٌن من المهندسٌن نقابة فً أعضاء أي فٌها ٌشترك  مسابقة أي لتنظٌم

 والتصمٌمٌة المعمارٌة للمسابقات المشتركة اللجنة مع والتنسٌق والتشاور والتعاون االتصال
 والتخطٌطٌة ةوالتصمٌمٌ المعمارٌة المسابقات كافة تنظٌم بمراجعة المختصة الجهة بصفتها والتخطٌطٌة

 . بؤنواعها

 من العملٌة والمطلوبات المشكلة طبٌعة وخاصة المسابقة غرض توضٌح ٌجب الحاالت جمٌع فً .5
  . اعالنها قبل المهنٌة وصفاتهم التحكٌم لجنة أعضاء أسماء بٌان مع المتسابقٌن

  ثقافتهم. أو لغتهم أو لجنسٌتهم النظر دون المتسابقٌن كل من تقدٌمها المطلوب المستندات توحٌد ٌجب .6

 الفرص وتكافإ المساواة أسس وعلى واسع نطاق على ٌكون أن ٌجب المفتوحة المسابقة عن اإلعالن .7
  والشفافٌة.

  : (Competitions of Judging The) المسابقات تحكٌم (4

ن المعمارٌٌن من أغلبٌتهم كونت أن ٌجب (Jury The) التحكٌم لجنة .1  األخصائٌٌن المإهلٌن المستقٌل
  . محكمٌن سبعة عن عددهم ٌزٌد وال المسابقة وموضوع مجال فً المتخصصٌن

 تنظٌم واجراءات بلوائح كاملة دراٌة على األقل على اعضائها من اثنان ٌكون أن ٌجب التحكٌم لجنة .2
 ترشحهماو المختلفة مجاالتها و بؤنواعها والتخطٌطٌة والتصمٌمٌة المعمارٌة المشروعات مسابقات
   . للمسابقات العلٌا اللجنة

 أو والمشروعات تصمٌماتلل الفنً مالتقٌٌ فً العلمً المنهج معاٌٌر تتبع أن ٌجب التحكٌم لجنة .3
 . واإلبداع االبتكار بواطن واستكشاف والحلول التصمٌمات أفضل الختٌار الوصول بهدف المخططات

 Following Action & Awards ) المسابقات إجراءات وأنواعها ئزالجوا (5

 Competitions) :  

 (،Honoraria) الشرفٌة واألتعاب (money)-Prize المالٌة والمكافآت (Awards) الجوائز .1
 حجم مع متناسبة تكون بحٌث بؤنواعها المسابقات فً تحدٌدها ٌجب (Compensation) والتعوٌضات

  المسابقة. فً تقدٌمه المطلوب والعمل الصعوبة ودرجة المشروع

 تنفٌذ ٌتم لم ولو – المشروع بإتمام بتكلٌفه ٌتعلق فٌما كافٌة ضمانات ٌعطى أن ٌجب المسابقة فً الفائز .2
  المشروع. حجم مع ٌتناسب بما لتعوٌضه تدابٌر اتخاذ ًٌنبغ ؛ إلغاإه تم أو المشروع

 فً المتسابقٌن لجمٌع الفكرٌة والملكٌة والنشر التؤلٌف حقوق لحماٌة المناسبة الخطوات اتخاذ ٌنبغً .3
  المسابقة. فً ٌقدمونها التً واألفكار والمشروعات التصمٌمات

 فً شاركت التً المشروعاتو التكٌم ةلجن تقرٌر وعرض للعامة علنٌة تكون أن ٌجب المسابقة نتٌجة .4
  . االقل على اسبوع مدة للعامة مفتوح معرض فً المسابقة

 العلٌا للجنة اللجوء ٌتم بؤنواعها والتخطٌطٌة المعمارٌة المسابقات من ناتج ٌنشؤ قد نزاع أي حالة فً .5
 تلك من الناتج المتعلق النزاع فً بالتحكٌم للقٌام والتخطٌطٌة والتصمٌمٌة المعمارٌة للمسابقات المشتركة
   المسابقة.

 

  : (Regulations Standard) المرجعٌة اللوائحو االساسٌة القواعد  : خامساا 

 الحاكمة القواعد تطبٌق مصر فً بانواعها للمسابقات المنظمٌنو والجهات الهٌئات جمٌع على ٌجب
 المختلفة ومجاالتها بانواعها والتخطٌطٌة والتصمٌمٌة المعمارٌة المسابقات لتنظٌم المرجعٌة اللوائحو

  : التالً النحو على وهً مستقبلٌة تعدٌالت من علٌها ٌستجد وما الصادرة

 المعمارٌة، المشروعات مجاالت كافة فً والتخطٌطٌة والتصمٌمٌة المعمارٌة المسابقات تنظٌم الئحة  : ٧ مرفق

 وتخطٌط القرى وتخطٌط ، أنواعها بكافة المناطق وتخطٌط الحضري والتصمٌم العمرانً والتصمٌم

 واإلبداع الهندسً االبتكار ومسابقات الداخلٌة، العمارة هندسة وتصمٌمات المواقع وتنسٌق المدن،

 المتعلقة األفكار ومسابقات التؤهٌل إعادة ومشروعات المعماري، التراث ومشروعات المعماري

  والعمران. العمارة فروع تخصصات وكافة العمرانً التخطٌط أو المعمارٌة الهندسة بمجاالت

 التربٌة المتحدة األمم هٌئة من الصادرة المدن وتخطٌط العمارة فً الدولٌة للمسابقات القٌاسٌة الالئحة  : ٥ مرجع

 بارٌس العشرٌن الدورة فً العام المإتمر من المعتمدةو UNESCO  الٌونسكو المعدلة والعلوم والثقافة

  .٨٧١١ /٥١/٨٨ بتارٌخ

 من والمعتمدة المعدلة UIA/ICC للمعمارٌٌن الدولً االتحاد من الدولٌة للمسابقات الدائمة اللجنة الئحة  : ٣ مرجع

 من المعتمدة القٌاسٌة واللوائح للقواعد والمفسرة والمتممة 2014 عام الدولً لالتحاد العمومٌة الجمعٌة

 . وجدت إن تعدٌالت من علٌها ٌستجد وما UNESCO  والعلوم والثقافة للتربٌة المتحدة األمم هٌئة
 

 ----------  والتخطٌطٌة والتصمٌمٌة المعمارٌة المسابقات تنظٌم الئحة ٌتبع  ---------

 

 

 

 

 والتخطٌطٌة المعمارٌة المسابقات العلٌا للجنة االلكترونً البرٌد على االتصاالت او للمعلومات

Archi.Comp.Info1@gmail.com :Email 
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 والتخطٌطٌة والتصمٌمٌة المعمارٌة المسابقات تنظٌم الئحة

 بكافة المناطق وتخطٌط والحضري، العمرانً والتصمٌم المعمارٌة، المشروعات مجاالت لكافة 
 العمارة هندسة وتصمٌمات ، المواقع وتنسٌق ، المدن وتخطٌط القرى، وتخطٌط ، أنواعها
 ، المعماري التراث ومشروعات ، المعماري واإلبداع الهندسً االبتكار ومسابقات ، الداخلٌة

 أو المعمارٌة الهندسة بمشروعات المتعلقة األفكار ومسابقات ، التؤهٌل إعادة ومشروعات
  (D 2016 7 مراجعة نسخة ) *   . والعمران العمارة فروع و تخصصات وكافة ، العمرانً التخطٌط

 < Introduction مقدمة >

 الحلول أفضل إلً للوصول الوسائل أحسن من هً والتخطٌطٌة والتصمٌمٌة المعمارٌة المسابقات  : المقدمة
 أو المصممٌن أو رٌٌنالمعما المهندسٌن أكفؤ على تعرفلل كذلكو المبتكرة الهندسٌة والتصمٌمات
 ؛ فرصال وتكافإ والعدالة الشفافٌة مبادئ تحقق والتً نواعهاؤب المسابقات تطبٌقات من المخططٌن
 والتصمٌمٌة المعمارٌة المسابقات تنظٌم فً تباعهاا ٌجب التً المبادئ توحٌد الالئحة تلك من والغرض

 ج.م.ع. فً الجهاتو المنظمٌن لكل مرجعٌا   دلٌال   لتكون مصر فً ومجاالتها بؤنواعها والتخطٌطٌة

 < Provisions General العامة األحكام >

 مجاالتها لكافة والتخطٌطٌة والتصمٌمٌة المعمارٌة المسابقات تنظٌم لقواعد المرجع هً الالئحة هذه  : 1 المادة

 المهندسٌن أو المعمارٌٌن المهندسٌن من أي إلٌها ٌدعً والتً المحلٌة أو القومٌة ودرجاتها وأنواعها
 القرى ومخططً بؤنواعها المناطق مخططً أو العمرانٌٌن المخططٌن أو العمرانٌٌن والمصممٌن

 فً األخصائٌٌن المهندسٌن أو الداخلٌة العمارة تصمٌم مهندسً أو المواقع منسقً أو المدن خططًوم
 مهنٌٌن أو مهندسٌن أي أو ، التؤهٌل إعادة فً المتخصصٌن او خبراءال المعمارٌٌن أو المعماري التراث
 للجمٌع مفتوحة "عامة" المسابقة كانت سواء والتخطٌطٌة المعمارٌة المشروعات فً ومعاونٌن مكملٌن
  المتخصصٌن. المإهلٌن من مختارة لقائمة "محدودة" كانت أو مرحلتٌن أو واحدة مرحلة ذات

  ".مشروعات" مسابقة أو "أفكار" مسابقة إما ٌكون المسابقات تصنٌف : 2 المادة

  ".مرحلتٌن" أو "واحدة مرحلة" من إما تكون المسابقات مراحل : 3 المادة

 لجمٌع بشفافٌة عنها ا  ومعلن متطابقة تكون أن ٌجب المسابقة فً المرجعٌة واالشتراطات القواعد : 4 المادة

  المتسابقٌن.

 :المسابقة لتنظٌم المتممة واإلجابات األسئلة وأٌضا   مسابقة ألي االشتراطات كراسة من نانسخت تودع : 5 المادة

 جمعٌة أمانة بمقر الثانٌة تودعو المهندسٌن بنقابة العمارة شعبة أمانة بمقر األولى تودع حٌث
  المصرٌٌن. المعمارٌٌن المهندسٌن

 لكن ،العربٌة باللغة المسابقة اشتراطات كراسة تكون أن ٌجب المحلٌة أو القومٌة المسابقات حالة فً : 6 المادة

 للمعمارٌٌن الدولً تحاداال فً المعتمدة اللغات بإحدى فتكون الدولٌة أو اإلقلٌمٌة المسابقات حالة فً
UIA واحدة لغة بغٌر التقدٌم المتسابقٌن على االشتراط ٌجوز وال العربٌة باللغة ترجمة ترفق أن وٌجوز 

  . المسابقة فً علٌها وبنص

 معلن غٌر أي )مجهال( سري بكود تكون للتحكٌم المتسابقٌن من المقدمة التصمٌمات إن العامة القاعدة : 7 المادة

 غٌر طبٌعتها تتطلب التً المسابقات أنواع لبعض الخاصة الحاالت فً إال ؛ التحكٌم للجنة أصحابها عن
 مبادئ اٌٌرمع تطبٌق مراعاة مع - المعمارٌة للمسابقات المشتركة العلٌا اللجنة ذلك على وافقتو  - ذلك

 . الفرص وتكافإ والعدالة الشفافٌة

 جمعٌة أو العمارة شعبة مثل غٌرهم أو المالك / المنظم بواسطة مصر فً عنها تعلن  عامة مسابقة أي   : 8 المادة
 الوسائل أو / و الفنٌة المجالت أو الصحف فً تامة بشفافٌة عنها ٌعلن أن ٌجب المعمارٌٌن المهندسٌن
 الشروط كراسة استالم من المسابقة بموضوع والمهتمٌن المدعوٌن لتمكٌن ؛ ذلك أمكن كلما اإلعالمٌة
 .15 المادة تطبٌق مع المحددة المواعٌد فً للمسابقة المرجعٌة

 < Advisor Professional الفنً المستشار >

 له تكون ،تحضٌرها على واإلشراف المسابقة إلعداد " فنً مستشار " بترشٌح ٌقوم المالك / المنظم   : 9 المادة

 ا  عمرانٌ ا  مخطط أو ا  متخصص معمارٌا   ٌكون أن وٌفضل المسابقات وتنظٌم المسابقة مجال فً خبرات
 مراعاة مع والتخطٌطٌة المعمارٌة للمسابقات المشتركة العلٌا اللجنة من الترشٌح وٌعتمد األحوال حسب
  .51 المادة تطبٌق

 < Conditions & Regulations the up Drawing  واألحكام االشتراطات إعداد >

  : ٌلً ما تماما   توضح أن ٌجب بؤنواعها المسابقات اشتراطات كراسات : 10 المادة

  بوضوح. المسابقة تجاه  المنظم أو المالك وتوجه المسابقة من الغرض توضٌح  (أ )

  لها. تصمٌمات أو أفكار أو حلول تقدٌم المطلوب المشكلة طبٌعة توضٌح  (ب )

  وتوصٌفها. تقارٌر أو ومحتواها لوحات من المسابقة فً المتسابقٌن من تقدٌمه المطلوب توضٌح  (ج )

  بٌنهما. خلٌط "أومشروعات" أو "أفكار" : المسابقة نوع توضٌح  (د )

  ". مرحلتٌن" أو " واحدة مرحلة" : المسابقة مراحل توضٌح  (ه )

  ".محلٌة" أو "قومٌة" أو "إقلٌمٌة" أو "دولٌة" : المسابقة ىمستو  توضٌح  (و )

  ".محدودة" أو "مفتوحة / عامة" تكون : للمسابقة الدعوة توضٌح  (ز )

 المتطلبات فً "Mandatory / إلزامً" هو ما بٌن المسابقة اشتراطات فً واضح اظهار مطلوب : 11 المادة
 وٌفضل ، بحرٌة فٌه التصرف للمتسابق ٌترك "Mandatory Non / إلزامى غٌر " هو وما األساسٌة

  ممكن. نطاق أوسع على اإللزامى غٌرال ٌكون أن

 ، هندسٌة ، قانونٌة ، اقتصادٌة ، اجتماعٌة " للمتسابقٌن إمدادها الالزم  األساسٌة المعلومات : 12 المادة
 سوء أو للتؤوٌل قابلة وغٌر ومحددة واضحة تكون أن ٌجب " ... غٌرها أو ، جٌولوجٌة ، طبوغرافٌة

 التحكٌم لجنة تصدرها التً  التفصٌلٌة اإلجابات أو والتكمٌلٌة التوضٌحٌة المعلومات أما . التفسٌر
 فً المختارٌن أو والمتسابقٌن المشتركٌن لجمٌع المالك / المنظم بواسطة أٌضا بشفافٌة نشرها فٌجب
  تالٌة. مرحلة

 المتسابقٌن من تقدٌمها المطلوب األعمال توضٌح ٌجب بؤنواعها المعمارٌة المسابقات اشتراطات : 13 المادة

 :ٌلً كما

 اللوحات رسم مقٌاس )جـ(   اللوحات مقاس )ب(  اللوحات عدد )أ(

 القطاعات )و(   الواجهات )هـ(  األفقٌة المساقط )ء(

 طلبت( )إن التوضٌحٌة النماذج )ط(   المناظٌر )ح(  التفاصٌل )ز(

  . محددة قوائم فً تكون طلبت( )إن التقدٌرٌة التكالٌف (ك)  الفنٌة التقارٌر (ى)

  موحدة. بمعاٌٌر تكون طلبت( )إن المتحركة الرسوم أو األفالم أو المكملة العروض (ل)

  موحدة. بمواصفات تكون طلبت( )إن أخرى متطلبات أو دراسات أي (م)
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 تقدٌم فً المتري المقٌاس استخدام على المسابقات اشتراطات كراسة فً ٌنص أن العامة القاعدة : 14 المادة

 نوع تحدٌد وٌجب صراحة ذلك غٌر ٌذكر لم ما المسابقة، فً والمخططات والتصمٌمات األعمال
  . المطلوب لمقٌاسًا النظام

 

 < Competitions of Approval The  المسابقات اعتماد >

 المشتركة العلٌا باللجنة البداٌة من االتصال المالك / للمنظم األفضل من ٌكون للمسابقة التحضٌر عند  : 15 المادة

 إلعداد األساسٌة والمبادئ الحاكمة بالقواعد لالسترشاد والتخطٌطٌة والتصمٌمٌة المعمارٌة للمسابقات
 كراسة إلعداد الفنً المستشار اختٌار أو ترشٌح عند أو للمسابقة المرجعٌة االشتراطات كراسة

 ، والتخطٌطٌة المعمارٌة للمسابقات المشتركة العلٌا اللجنة موافقة على للحصول تمهٌدا االشتراطات
 ورسوم المقترحة والمواعٌد المتطلبات مراجعة وتتضمن كتابٌة تكون المسابقة الجازة والموافقة
 وحسب بؤنواعها للمسابقات والحاكمة المنظمة القواعد مع االشتراطات كراسة ومطابقة التسجٌل

 واإلذن المسابقة شرعٌة على صولللح ضرورٌا   شرطا   تعد التحكٌم لجنة فإجازة ، موضوعها
 . قانونا  حهابطر

 

 < Competitions in Registration  المسابقات فً التسجٌل >

 اشتراطات لكافة قبول بمثابة ذلك ٌعد المنظم / المالك عند المسابقة فً المتسابقٌن تسجٌل عند : 16 المادة
  وملزمة نهائٌة التحكٌم لجنة قرارات أن األساسً والمبدأ تحكٌمها ونظام الحاكمة وقواعدها المسابقة

 حالة وفً ،تصمٌماتهم إلعداد للمتسابقٌن الضرورٌة المعلومات كافة نشر علٌه المالك / المنظم : 17 المادة

 تقدٌمهم بعد للمتسابقٌن التؤمٌن ٌرد أن ٌلزم فإنه ،للجدٌة تؤمٌن إٌداع تتطلب التً المستندات
  . التسجٌل رسوم فٌه ٌحدد ذلك بغٌر نص ٌرد لم ما مقبولة لمشروعات

 ؛ المسابقة فً لالشتراك كمإهلٌن المختارٌن ؤسماءب قائمة تعد التؤهٌل بنظام المسابقات حالة فً  : 18 المادة

  المسابقة. بداٌة قبل التحكٌم لجنة من اعتمادها أو  القائمة  مراجعة طلب استثنائٌة حاالت فً ٌجوز
   

 < األتعاب المالٌة، المكافآت الجوائز، >
< Honoraria & Compensation money,-Prize Awards, > 

 وقٌمتها الجوائز عدد تحدد أن ٌجب بؤنواعها والتصمٌمٌة المعمارٌة المسابقات تنظٌم اشتراطات  : 19 المادة
 صعوبته ودرجة المسابقة وضوعم المشروع حجم مع طردٌا   قٌمتها تتناسب بحٌث االجمالٌة المالٌة
 تلك تقدٌم نتٌجة المتسابقون ٌتحملها التً الناشئة والنفقات والمصروفات المطلوبة األعمال وكمٌة

 تتراوح األولٌة التكلفة من استرشادٌة بنسبة الكلٌة الجوائز إجمالً قٌمة تقدر أن على و المتطلبات
 للمشروعات %3 نسبة ، المتوسطة للمشروعات %2 نسبة ، الكبٌرة للمشروعات %1 نسبة بٌن

 األولٌة التكلفة قلت كلما عكسٌاا  للمشروعات الجوائز نسبة زٌادة تدرج مراعاة مع ، الصغٌرة
  المسابقة. موضوع للمشروع التقدٌرٌة

 فى و  رسمٌة هٌئات مع ٌكون العمل ألن (،أفكار) مسابقات هً بطبٌعتها العمرانً التخطٌط مسابقات : 20 المادة

  المالك / المنظم على األهمٌة من ولذا ، (basis term-Long) طوٌل مدى على تكون األحٌان أغلب
 وطبٌعة التخطٌطٌة ألفكارهم المتسابقٌن لتعوٌض المناسبة المالٌة الجوائز قٌمة تقدٌر عند ذلك مراعاة
  . المسابقة فً  المطلوبة األعمال

 واحد شهر خالل للفائزٌن المالٌة الجوائز ودفع التحكٌم لجنة قرارات بقبول  المالك / المنظم ٌتعهد  : 21 المادة

 االشتراطات كراسة فً صراحة ذلك وٌذكر ؛ التحكٌم لجنة من المسابقة نتٌجة إعالن من األكثر على
   للمسابقة. المرجعٌة

ا أتعاب أو اا تعوٌض ٌتسلم أن له ٌحق ،محدودة مسابقة فً دعوته ٌتم متسابق كل   : 22 المادة  فً الشتراكه مناسبة ا

 إلى باإلضافة التعوٌض أو األتعاب وتدفع ، التحكٌم لجنةل منه المقدم المشروع قبول بشرط المسابقة
  . التحكٌم لجنة قرارات إعالن بعد بها ٌفوز التً المالٌة المكافآت أو الجوائز

 متسابق لكل (Honorarium Reasonable) معقولة أتعاب تدفع أن ٌجب المرحلتٌن مسابقات فً : 23 المادة

 المسابقة( قواعد فً سلفا   قٌمتها تذكر أن )ٌجب المناسبة األتعاب وتلك الثانٌة للمرحلة اختٌاره تم
 تلك أن أٌضا ٌذكر أن وٌجب ، الثانٌة المرحلة فً المطلوبة لألعمال لهم تعوٌض بمثابة وتكون
  الثانٌة. المرحلة فً أٌضا المتسابق بها ٌفوز التً المالٌة للجوائز باإلضافة تكون األتعاب

 التصمٌم أو للمشروع المحدد االستخدام على المسابقة اشتراطات فً المالك / المنظم ٌذكر أن ٌجب  : 24 المادة
 مع باالتفاق غٌر طرٌقة بؤي مرادف أو أخر غرض يأل التصمٌمات تستخدم أال ٌجبو الفائز،
  . الفائز التصمٌم صاحب المصمم أو  المخطط أو المعماري أو المإلف

 الفائز للتصمٌم األولى الجائزة منح المشروعات مسابقات حالة فً المالك / المنظم على ٌجب : 25 المادة
 التنفٌذ على الدوري واإلشراف للمشروع الكاملة التصمٌمات إلعداد األول الفائز مع بالتعاقد وااللتزام

 التحكٌم للجنة فٌجوز ، المشروع استكمال على التحكٌم للجنة مقنعة غٌر الفائز خبرات كانت ولو ،
 على والقدرة الكفاءة له ٌكون اختٌاره من مخطط( أو مصمم أو )معماري مشاركة منه تطلب أن

 من المشارك ٌكون أن ٌسمح وال  المالك / المنظم علٌه وٌوافق التحكٌم لجنة به وتقتنع معاونته
  . المسابقة لهذه  المنظم / المالك لجان أعضاء من أو التحكٌم لجنة أعضاء

 إلتمام األولى بالجائزة الفائز التصمٌم صاحب مع التعاقد ٌتم لم إذا ، المشروعات مسابقات حالة فً : 26 المادة

 ا  تعوٌض ٌتسلم أن األول للفائز فٌحق ،التحكٌم جوائز إعالن تارٌخ من شهر 12 خالل المشروع
 تنفٌذ فً الحق له لٌس المنظم / المالك فٌظل تعوٌضه عدم حالة وفً ، األولى الجائزة لقٌمة مساوٌاا 

             . ترضٌه التً بالطرٌقة كتابه معه االتفاق بعد إال المشروع

 الفائزٌن أفكار من جزء أو كل استخدام فً الحق المالك / للمنظم ٌكون ال ،األفكار مسابقات حالة فً : 27 المادة

 ذلك وٌكون للعمل المإلف المصمم مع للتعاون األشكال من شكل بؤي االتفاق بعد إال مخطط أي أو
  .كتابة

 < Insurance التؤمٌن >

 وقت أول من المتسابقٌن وأعمال التصمٌمات على المحافظة مسإولٌة المالك / المنظم ٌتحمل  : 28 المادة

 مالٌة قٌمة وتحدٌد بوضوح، االشتراطات فً ذلك ٌذكر أن وٌجب إلٌهم إرجاعها وحتى الستالمها
  . األعمال علً مناسب تؤمٌن عمل وٌفضل فقدها أو تلفها حالة فً المناسب للتعوٌض

 

 < النشر وحقوق الفكرٌة الملكٌة >   

< Ownership of Right & Property Intellectual Copyright, > 

 الفكرٌة والملكٌة والنشر التؤلٌف حقوق بكافة االحتفاظ تصمٌم أي لصاحب ٌكون أن العامة القاعدة : 29 المادة

 بمعرفة إال التخطٌط أو التصمٌم فً تعدٌل أو تغٌٌر أي إجراء المنظم / للمالك ٌجوز وال ، لعمله
  الكتابٌة. موافقته بعد أو صاحبه
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 المصمم ومكافؤة تعوٌض بعد المالك / المنظم من استخدامه ٌمكن فقط األولى بالجائزة الفائز التصمٌم : 30 المادة
 جزئٌا   أو كلٌا   خرآ تصمٌم باستخدام والٌسمح ؛ بالمشروع وتكلٌفه معه التعاقد وبعد المشروع صاحب

  . التصمٌم صاحب  مع مكتوب واتفاق بموافقة إال

 لم ما فقط واحدة لمرة وتنفٌذه الفائز بالتصمٌم االنتفاع حق له المالك / المنظم أن العامة القاعدة : 31 المادة

 والمقابل المرات عدد وتحدٌد التصمٌم تكرار على نص بالمسابقة الخاصة االشتراطات فً ٌذكر
  منها. لكل المادي

 اإلنتاج إعادة ٌسمى فٌما الحقوق بكافة ٌحتفظ عمل ألي المإلف أو المصمم نإف األحوال جمٌع فً : 32 المادة

Reproduction" of "Right  للمسابقة المرجعٌة االشتراطات فً ذلك غٌر ٌذكر لم ما . 
 

 < Jury The  التحكٌم لجنة >

 لهم المإهلة المحكمٌن خبرات أساس على أعضائها اختٌار معاٌٌر تكون المسابقات فً التحكٌم لجنة  : 33 المادة
 عن اإلعالن قبل تشكٌلها إنهاء ٌجبو خاصة بصفة المسابقة ومجال عامة بصفة التحكٌم فً

 ٌكون أن على ،وصفاتهم واالحتٌاطٌٌن األساسٌٌن المحكمٌن وأسماء عددهم ذلك وٌشمل ،المسابقة
  المسابقة. اشتراطات فً أو المسابقة إعالن فً عنهم ا  معلن

 المعمارٌٌن من غالبٌتهم كونت أن ٌجب المسابقات فً التحكٌم لجنة أعضاء أن العامة القاعدة : 34 المادة

 اختٌارهم وٌتم ، المسابقة مجال فً المتخصصٌن أو للتحكٌم المإهلٌن العمرانٌٌن والمخططٌن
 والتخطٌطٌة والتصمٌمٌة المعمارٌة المسابقات لتنظٌم المشتركة العلٌا اللجنة مع والتشاور بالتنسٌق
 ًف خبرات لهم ممن خصصٌنالمت أو المإهلٌن التحكٌم أسماء قوائم المالك / للمنظم سترشح والتً
 تٌسٌرا   وذلك ، بها والمعترف المعتمدة التخطٌطٌة( أو التصمٌمٌة أو )المعمارٌة المسابقات تحكٌم
 على العلٌا اللجنة من الكتابٌة الموافقة وٌلزم ، بٌنهم من واالختٌار بهم االتصال فً المالك / للمنظم
  للمسابقة. المرجعٌة االشتراطات كراسة طرح وأ إجازة قبل مبكرا   التحكٌم لجنة تشكٌل و أسماء

 ٢ ومعهم أساسٌٌن محكمٌن ٥ -٣ من معقول فردي عدد أصغر من تتكون أن ٌجب التحكٌم لجنة : 35 المادة
 ٌزٌد ال وبعدد المتخصصٌن واألكادٌمٌٌن المإهلٌن الممارسٌن بٌن من وجمٌعهم احتٌاطٌان محكمان

 ظروف وفً ؛ مستقلٌن مخططٌن أو مستقلٌن معمارٌٌن منهم الغالبٌة وتكون محكمٌن سبعة عن
 ٌسمح ،والتخطٌطٌة والتصمٌمٌة المعمارٌة للمسابقات المشتركة العلٌا اللجنة علٌها توافق التً خاصة

 التحكٌم. فً باالشتراك أخرى مهن من لخبراء الحدود أضٌق فً

 لضمان اثنٌن محكمٌن تختار أن لها والتخطٌطٌة والتصمٌمٌة عمارٌةالم للمسابقات العلٌا اللجنة  : 36 المادة

 السابقة المادة فً للتحكٌم لةالمإه الشروط نفس علٌهما وٌنطبق ، التشكٌل فً لتمثٌلهما وٌشار األداء،
 بنقابة المعمارٌة الشعبة ترشحه واآلخر ، المصرٌٌن المعمارٌٌن المهندسٌن جمعٌة ترشحه واحد ،

  . المصرٌة المهندسٌن

 غٌر من االحتٌاطٌٌن والمحكمٌن التصوٌت أصحاب المحكمٌن كل دعوة من التؤكد الضروري من : 37 المادة

 التحكٌم معاٌٌر توافق لضمان التحكٌم اجتماعات كل فً حاضرٌن لٌكونوا التصوٌت أصحاب
  بذلك. الخاصة والمناقشات والمداوالت

 له البدٌل فورا   محله ٌحل ،اجتماع أول من األساسٌٌن التحكٌم لجنة أعضاء أحد غٌاب حالة فً : 38 المادة

 ألي األساسً التحكٌم لجنة عضو طلب لو أما ، التحكٌم فترة طوال التصوٌت حق على وٌحصل
 تلك لخال البدٌل العضو محله ٌحل ،التحكٌم خالل محددة صغٌرة فترة حضور عن االعتذار سبب
 لجنة عضو تغٌب ولو ، عودته لحٌن المدة تلك خالل قرارات أى اتخاذ تجمٌد مع فقط المحددة الفترة

 حق البدٌل للعضو ٌكون للتحكٌم النهائٌة المداولة قبل التحكٌم ترك أو طوٌلة لفترة األساسً التحكٌم
  .للتحكٌم الباقٌة الفترة لكل التصوٌت

 االشتراطات فً المدرجة والقواعد الحاكمة بالمعاٌٌر التحكٌم فً ٌلتزم أن علٌه ٌجب محكم كل : 39 المادة
  . أساسها على بالتحكٌم وٌلتزم للطرح  إجازتها قبل  علٌها وٌطلع للمسابقة المرجعٌة

 ذات فً مباشر غٌر أو ا  مباشر دورا   ٌؤخذ بؤن الحق المسابقة تحكٌم لجان فً عضو ألي لٌس : 40 المادة
 بتنفٌذ المختصة الجهة أو الهٌئة مع المشروع ذات فً مباشرة غٌر أو مباشرة ٌتعاقد أو المسابقة
  . نفسها المسابقة موضوع المشروع

 المعنٌة األطراف من طرف أي أو موظف أو مشارك أو المالك / المنظم لجان فً عضو ألي لٌس : 41 المادة

 أو مباشرة طرٌقة بؤي المشاركٌن المتسابقٌن ٌساعد أو المسابقة فً ٌشترك أن التنظٌم أو بالتحضٌر
  نفسها. المسابقة موضوع فً مباشرة غٌر

 المختار التحكٌم لجنة رئٌس صوت ٌرجح التساوي حالة وفً باألغلبٌة تإخذ التحكٌم لجنة قرارات : 42 المادة

 لجنة وتقرٌر ، (Vote Casting المرجح )الصوت له الرئٌس وٌصبح اجتماع أول فً بٌنهم فٌما
 الجوائز وقٌمة ارهمٌالخت الفنٌة والمبررات ( Ranks ) الفائزٌن ترتٌب وٌبٌن ٌحدد أن ٌجب التحكٌم
 للمنظم انصرافهم قبل التحكٌم لجنة ورئٌس أعضاء ٌعجم من علٌه موقعا   التقرٌر أصل وٌقدم ، المالٌة

 والثانٌة ، SEA المعمارٌٌن المهندسٌن جمعٌة فً األولً التقرٌر من نانسخت تودع على ، المالك /
  المصرٌة. المهندسٌن بنقابة العمارة شعبة فً

 أما ؛ المسابقة مرحلتً فً بالتحكٌم تقوم أن التحكٌم لجنة لنفس ٌنبغً المرحلتٌن، مسابقات فً : 43 المادة
 ًف الشروع ٌجوز فال واحدة مرحلة كمسابقة المسابقات لجنة اعتماد على الحاصلة المسابقة حالة فً

 و القواعد على المعمارٌة للمسابقات المشتركة العلٌا اللجنة وموافقة اعتماد بعد إال  لها  ثانٌة مرحلة
 على عالوة المعنٌٌن المتسابقٌن أتعاب كافة دفع ترتٌبات على فٌها التؤكٌد مع ،الثانٌة االشتراطات

 نفس تعٌٌن إعادة المالك / المنظم على الحالة تلك وفً ، األصلٌة المسابقة فً المقررة المالٌة الجوائز
  . الثانٌة المرحلة لتحكٌم األصلٌة المسابقة تحكٌم لجنة

 تجنٌبها ٌتم المسابقة ولوائح قواعد فً مطلوبة غٌر مستندات أي أو نماذج أو صور أو رسومات أي : 44 المادة
 اختبارو وتقٌٌم التحكٌم مداوالت بدء قبل اإلجراء ذلك ٌتم أن على ؛ التحكٌم لجنة بواسطة

   . المتسابقٌن تصمٌمات

 اإللزامٌة بالمتطلبات تفً ال التً التصمٌمات تستبعد أن علٌها ٌجب المداولة بعد  التحكٌم لجنة  : 45 المادة

  المسابقة. فً للمتسابقٌن الملزمة والقواعد

 فً علٌها المنصوص المواعٌد وفً علنٌاا  بالجوائز النهائً تقرٌرها تعلن أن ٌجب التحكٌم لجنة  : 46 المادة

 مجموع توزٌع ٌجب الجوائز توزٌع وعند ، لها المعدلة المعلنة المواعٌد أو المسابقة تنظٌم كراسة
 أن ٌجب األفكار مسابقات وبخصوص ، المسابقة اشتراطات فً عنها المعلن المالٌة الجوائز قٌمة
  . حجبها ٌجوز وال األولى الجائزة تمنح

 ًف ربع حوالً استرشادٌة بنسبة  التحكٌم لجنة أعضاء أتعاب كافة دفع المالك / المنظم على : 47 المادة
 السفر تكالٌف إلى باإلضافة هذا ، للمشروع األولٌة التقدٌرٌة التكالٌف من % 0.25 المائة

 استكمال ٌتم ثم ،مناسبة مواعٌد فً للمحكمٌن دفعها ٌجب التً السفر وبدالت اإلقامة ومصروفات
 إًل وتسلٌمه جمٌعا   التحكٌم لجنة وأعضاء رئٌس من الموقع التقرٌر أصل تسلٌم بعد األتعاب فعد

  . المالك / المنظم
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 < Entries of Exhibition  سابقٌنتالم مشروعات معرض >

 لجنة من المرفوضة شاملة المسابقة فً المقدمة التصمٌمات كل تعرض أن ٌجب عامة كقاعدة : 48 المادة
 وٌظل التحكٌم لجنة تقرٌر من موقعة نسخ أو صور مع  األقل على أسبوعٌن لمدة وذلك ،  التحكٌم

 . للجمهور رسوم بدون األقل على أسبوعٌن خالل للجمهور مفتوحا   المعرض

 فً المسابقات فً المسجلٌن المتسابقٌن مشروعات معرض عن ٌعلن أن علٌه المالك / المنظم : 49 المادة 

 لجنة تقرٌر من نسخة وترسل ،المسابقة تحكٌم ونتٌجة العام للعرض المناسب والمكان المناسب الوقت
 المهندسٌن بنقابة العمارة شعبة من كل اإلجراء بذلك علما   وٌحاط المسجلٌن. المتسابقٌن لكل التحكٌم

 المعمارٌة للمسابقات المشتركة العلٌا واللجنة ، نالمعمارٌٌ المهندسٌن وجمعٌة ، المصرٌة
 والتخطٌطٌة. والتصمٌمٌة

 انتهاء حتى سرٌة( )محفوظة تظل األولى المرحلة فً المقدمة التصمٌمات ؛ المرحلتٌن مسابقة فً : 50 المادة

 نتائجها. وإعالنها الثانٌة المرحلة تحكٌم
 

 < Designs of Return  التصمٌمات إعادة >

 على الحاصلٌن لغٌر والنماذج والمخططات والرسومات التصمٌمات إعادة هً األساسٌة القاعدة  : 51 المادة

 فٌجوز ؛ بمعرفتهم ٌستردونها لم التً اما ، المالك / المنظم بها وٌحتفظ شراإها تم التً أو جوائز
 إعادتها مٌت (Models) نماذج وجود حالة وفً ، العام المعرض نهاٌة فً منها التخلص للمنظم

 ذلك غٌر ذكر إذا إال ، العام المعرض بعد واحد شهر خالل المالك / المنظم حساب على ألصحابها
  . للمسابقة  المرجعٌة االشتراطات كراسة فً

 

 < Provisions Organizing تنظٌمٌة أحكام >

 بعد أو أثناء أو قبل األول الفائز بٌن نزاع أو المالك / والمنظم الفائزٌن أحد بٌن نزاع وجود حالة فً : 52 المادة
 اللجنة إلى الرجوع ٌتم ؛ الشؤن هذا فً التحكٌم لجنة قرارات تفسٌر فً اختالف أي أو معه التعاقد
 الحالة تلك وفً ، النزاع فً للنظر والتخطٌطٌة والتصمٌمٌة المعمارٌة للمسابقات المشتركة العلٌا
 النزاع هذا فً النهائً للبت محكمٌن هٌئة بمثابة معمارٌةال للمسابقات المشتركة العلٌا اللجنة تعتبر
 المقررة. الرسوم استحقاق مع

 والمهام المسابقة ومجال موضوع صعوبة درجة مع تتناسب المسابقة لتنظٌم الفنً المستشار أتعاب : 53 المادة

  . بها الموكل

 سبٌل على والتخطٌطٌة المعمارٌة للمسابقات المشتركة العلٌا اللجنة قبل من المقدمة الخدمات : 54 المادة

  :الحصر ولٌس المثال

 خبرات من ألعضائها لما نظرا   المعمارٌة المسابقات وتنظٌم إعداد فً والمعاونة المشورة تقدٌم (أ )
  .ودولٌا   محلٌا   طوٌلة

 بؤنواعها والتخطٌطٌة المعمارٌة المشروعات مجاالت فً للمنظمٌن والتحكٌم الخبراء قوائم ترشٌح (ب )
  ودرجاتها.

 فً األداء لضمان التحكٌم لجنة فً والجمعٌة للشعبة ممثلٌن مإهلٌن تحكٌم خبراء اثنٌن تكلٌف (ج )
  . التحكٌم

 االشتراطات كراسة راجعةمو المشورة إلجراءات المالك / المنظم طلب على بناء للمسابقة ملف فتح (د )
    المقترحة. للمسابقة المرجعٌة

 بؤنواعها والتخطٌطٌة ةوالتصمٌمٌ المعمارٌة للمسابقات والقواعد االشتراطات كراسة اعتماد (ه )
 ودرجاتها.

 فً المسابقة ونشر المصداقٌة لتؤكٌد المعمارٌٌن المهندسٌن وجمعٌة المعمارٌة الشعبة ودعم رعاٌة (و )
  اإلعالم

 وتنظٌم االشتراطات كراسة إعداد خالل بالمشورة للمسابقات العلٌا اللجنة ممثلً من مستمرة مساندة (ز )
  . المسابقة طرحو االعالن مستندات إلنهاء المسابقة

 واإلقامة السفر مصروفات كافة المنظم تحمل مع المشروع لموقع اللجنة ممثلً من اثنٌن زٌارة (ح )
    والبدالت.

 الطالبة الجهة نفقة على والمصروفات البدالت وتكون اللجنة ممثلً مع إضافٌة اجتماعات عقد (ط )
  . المالك / المنظم

  بالنقابة الهندسٌة والمجالت النشرات فً والمخططٌن المعمارٌٌن للمهندسٌن المسابقة عن اإلعالن (ي )
 . رٌٌنالمص المعمارٌٌن جمعٌةل التواصل مواقعو  النقابةب العمارة شعبة وموقع

 الممنوحة المالٌة والجوائز المشروعات معرض ومكان ومواعٌد المسابقة تحكٌم نتائج عن اإلعالن (ك )
 التواصل مواقعو  النقابةب العمارة شعبة وموقع  بالنقابة الهندسٌة والمجالت النشرات فً فً للفائزٌن

 . المصرٌٌن المعمارٌٌن جمعٌةل

 للمسابقات لتنظٌم العلٌا اللجنة من تنظٌمً بقرار المالك / للمنظم المقدمة الخدمات رسوم قٌمة تحدد : 55 المادة

 المهام مع متناسبة وتكون المقررة للرسوم السنوي الجدول فً والتخطٌطٌة والتصمٌمٌة المعمارٌة
 المالك / المنظم مع كتابة علٌه االتفاق ٌتم ما حسب أو والجمعٌة، الشعبة بٌن الموزعة والمسإولٌات

  حدة. على مسابقة كل فً مقدما
 

 ---------- هللا بحمد تم  ---------

 

  المصرٌٌن المعمارٌٌن جمعٌة رئٌس - النجا أبو سامً هللا سٌف / م.أ من المعمارٌة المسابقات الئحة مشروع اعداد هللا بحمد تم *
  .٥٣٨٣ ٌناٌر ٨١فً

 ٌوم الحاضرٌن من واقراره المعمارٌة بالشعبة والتخطٌطٌة المعمارٌة المسابقات الئحة تطوٌر لجنة على العرض هللا بحمد تم
  .٥٣٨٣ ٌناٌر ٥١ الخمٌس

 ٌوم باإلجماع الحاضرٌن وموافقة المهندسٌن بنقابة المعمارٌة للشعبة العمومٌة الجمعٌة اجتماع فً االقتراح عرض هللا بحمد تم **  
  .٥٣٨٣ ٌناٌر ٣٣ السبت

 األحد اجتماع فً الثانٌة والمراجعة الرأي ألخذ المصرٌٌن المعمارٌٌن المهندسٌن جمعٌة إدارة مجلس على العرض هللا بحمد تم  
   .٥٣٨٣ ٌناٌر ٣٨ الموافق

 ٌوم ٌةوالتخطٌط المعمارٌة المسابقات الالئحة ومواد باقتراح للمذكرة النهائٌة للصٌاغة المفوضة اللجنة مراجعة هللا بحمد تم *  
ر ٨٨ الخمٌس   .٥٣٨٣ فبرٌا

 ٌوم باإلجماع الحاضرٌن وموافقة المصرٌٌن المعمارٌٌن المهندسٌن جمعٌةل العمومٌة الجمعٌة اجتماع على العرض هللا بحمد تم **  
  .٥٣٨٣ ابرٌل 25  االحد

 المهندسٌن نقابهل األعلى المجلس من كاملة المرجعٌة الالئحةو االساسٌة والمبادئ االٌضاحٌة كرةالمذ على التصدٌق  هللا بحمد تم ** 
 .  2016 ٌونٌو 1  الموافق االربعاء اجتماع فً  المصرٌة

 فً اعمالها لتبدأ بانواعها والتخطٌطٌة والتصمٌمٌة المعمارٌة المسابقات لتنظٌم العلٌا اللجنة تشكٌل واعتماد ترشٌحات هللا بحمد تم *
 . 2016  ٌولٌو 25
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 : للسادة عرفانو وتقدٌر شكر
---------------------------------------- 

 : لالئحة النهائٌة صٌاغةلل العمومٌة الجمعٌة من المفوضة اللجنة أعضاء

  المعمارٌة الهندسة شعبة مجلس رئٌس - إبراهٌم سامى محمود ماجد / معماري إستشارى م. (1

  المعمارٌٌن المهندسٌن جمعٌة مجلس رئٌس - النجا ابو سامً هللا سٌف / معماري إستشاري م. (2

  المعمارٌة الشعبة وعضو األعلى المجلس عضو - العفٌفى ٌوسف حكٌم / معماري إستشاري أ.د.م (3

  المعمارٌة الهندسة شعبة مجلس وكٌل  - حسنٌن احمد محمد محمد / معماري إستشاري م. (4

 المعمارٌٌن المهندسٌن جمعٌة رئٌس بنائ  -  غالى محمود محمد نبٌل معماري/ مهندس استاذ (5

 المعمارٌٌن المهندسٌن جمعٌة مجلس عام أمٌن - عنان مصطفى أحمد / معماري استشاري ا.د.م (6

  المعمارٌة الهندسة شعبة مجلس عضو - الكردى السعٌد محمود اسالم / معماري م.إستشاري (7

 المعمارٌة للشعبة العمومٌة الجمعٌة عضو - السطوحى محمود حمدى / معماري إستشارى م. (8

 المعمارٌة للشعبة العمومٌة الجمعٌة عضو - فتحى محمد حمدم دالٌا / تخطٌطً إستشارى م. (9

  المعمارٌة للشعبة العمومٌة الجمعٌة عضو - القاضً محمد طارق / معماري إستشارى م. (10

   ارٌة.المعم للشعبة العمومٌة الجمعٌة عضو  - طه الزٌنى محمد ٌحٌى / معماري مهندس (11

 

 ------------------------------------------------- 

 

  : المعمارٌة المسابقات الئحة لجنة اعضاء الشعبة مجلس أعضاء من اٌضاو

  العربً السٌد محمود م/ (4   ابوعرٌضة فٌصل زكرٌا إبراهٌم م/ (1

  هللا عبد هانى د.م/ (5   الجزار الناصر عبد فاطمة م/ (2

       شٌبة الدٌن صالح احمد د.م/ (3

--------------------------------------------------------  
 

  : الحاسب على الالئحة وتحرٌر  السكرتارٌة بؤعمال وقام

  المسابقات. لجنة وسكرتٌر المعمارٌة الشعبة سكرتٌر  - محمود ابرص محمود / استاذ (1
 

 ----------------------------------- 
 

 المسابقات العلٌا للجنة االلكترونً البرٌد على التساالتا او للمعلومات

Archi.Comp.Info1@gmail.com :Email 

 

 ----------------- هللا بحمد تم ---------------

 

 

  والتخطٌطٌة والتصمٌمٌة المعمارٌة المسابقات لتنظٌم العلٌا اللجنة تشكٌل

  2018 - 2016 دورة
---------------------------------------- 

 بند التحضٌرٌة بالمذكرة علٌها المنصوص االساسٌة والمبادئ للمعاٌٌر طبقا العلٌا اللجنة تشكٌلل ترشٌحاتال تمت

 النبراوي طارق / المهندس السٌد من تامة برعاٌة 2016 ٌولٌو 25 فً اعمالها اللجنة وبدأت 7 ، 6 فقرة ثالثا
 : السادة من  2018  – 2016  االولى للدورة  وتشكٌلها  ( المهندسٌن نقٌب )

 قسم ورئٌس الجمٌلة الفنون كلٌة )عمٌد الجواد عبد توفٌق محمد / استشاري معماري مهندس دكتور استاذ .1
 ، للثقافة االعلى بالمجلس العمارة لجنة عضو ، المعمارٌٌن المهندسٌن جمعٌة حكماء لجنة رئٌس االسبق( العمارة
 (ٌسالرئ والدولٌة.) القومٌة والتخطٌطٌة المعمارٌة المسابقات وتحكٌم تنظٌم خبٌر

 المعمارٌٌن المهندسٌن جمعٌة ادارة مجلس )رئٌس النجا ابو سامً هللا سٌف / استشاري معماري مهندس استاذ .2
 لجنة عضو ، سابقا الدولً باالتحاد المسابقات لجنة وعضو للمعمارٌٌن الدولً االتحاد رئٌس نائب المصرٌٌن(

 المسابقات وتحكٌم تنظٌم خبٌر ، للثقافة االعلى بالمجلس العمارة لجنة عضو ، للمعمارٌٌن افرٌقٌا اتحاد حكماء
 (الرئٌس نائب) والدولٌة. القومٌة والتخطٌطٌة المعمارٌة

 المهندسٌن بنقابة والتخطٌط العمارة شعبة مجلس )رئٌس ابراهٌم سامً ماجد / استشاري معماري سمهند استاذ .3
 خبٌر ، للثقافة االعلى بالمجلس العمارة لجنة عضو ، المعمارٌٌن المهندسٌن جمعٌة ادارة مجلس عضو ( المصرٌة

 (الرئٌس نائب) القومٌة. والتخطٌطٌة المعمارٌة المسابقات وتحكٌم تنظٌم

 واستاذ االسبق شمس عٌن جامعة )وكبل المحسن عبد القادر عبد مراد / استشاري معماري مهندس دكتور ستاذا .4
 جمعٌة حكماء لجنة عضو ، للثقافة االعلى بالمجلس العمارة لجنة عضو شمس( عٌن هندسة بكلٌة العمارة

 (عضوا) القومٌة. ٌةوالتخطٌط المعمارٌة المسابقات وتحكٌم تنظٌم خبٌر ، المعمارٌٌن المهندسٌن

 المهندسٌن بنقابة العلٌا االسنشارٌة اللجنة )عضو العفٌفً ٌوسف حكٌم / استشاري معماري مهندس دكتور استاذ .5
 لجنة عضو ، العرب المعمارٌٌن هٌئة عضو ، االسبق العسكرٌة الفنٌة بكلٌة العمارة قسم ورئٌس العمارة استاذ (

  (عضوا) القومٌة.  والتخطٌطٌة المعمارٌة المسابقات تنظٌم خبٌر ، المعمارٌٌن المهندسٌن جمعٌة حكماء

 شبرا الهندسة بكلٌة العمارة قسم ورئٌس )استاذ طه ابراهٌم طه شعبان / استشاري معماري مهندس دكتور استاذ .6
 المهندسٌن جمعٌة حكماء لجنة عضو ، للثقافة االعلى بالمجلس العمارة لجنة عضو االسبق( الهندسة كلٌة ووكٌل

  (عضوا) . القومٌة والتخطٌطٌة المعمارٌة المسابقات تحكٌم خبٌر ، المعمارٌٌن

 العمرانً( التخطٌط جمعٌة مجلس رئٌس نائب ) عباسً شرٌف محمد / استشاري معماري مهندس دكتور استاذ .7
 عن المعمارٌٌن المهندسٌن جمعٌة حكماء لجنة عضو ، المعمارٌٌن المهندسٌن عٌةجم ادارة مجلس وعضو

  (عضوا) . القومٌة والتخطٌطٌة المعمارٌة المسابقات تنظٌم خبٌر ، االسكندرٌة

 

 ----------------- التوفٌق ولً هللاو  ---------------


